PRAVIDLA SOUTĚŽE: SOUTĚŽTE SE SVOU „KABELOVKOU“
Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže uvedené na webových stránkách www.ktcz.eu, na obchodních
místech a v dalších marketingových materiálech, s názvem SOUTĚŽTE SE SVOU „KABELOVKOU“ (dále jen
„soutěž“). V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených
spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla je
pořadatel soutěže oprávněn jednostranně měnit.
Pořadatelem soutěže je společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., sídlem Ruská 8, 101 00 Praha 10, IČ 48150029.
Tato pravidla budou po celou dobu soutěže zveřejněna na internetových stránkách www.ktcz.eu.
1. SOUTĚŽ, SOUTĚŽÍCÍ
Soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 na všech obchodních místech pořadatele, do soutěže se lze
zapojit i formou komunikace na dálku (viz níže).
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let, splňuje-li zároveň všechny uvedené
podmínky soutěže.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, resp. též osoby takovým
osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Soutěžícím soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže
platně registruje dle článku 2. Výhry není možné doručovat mimo území České republiky.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže
zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou
zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady
vyloučena.
2. ÚČAST SOUTĚŽÍCÍHO V SOUTĚŽI:
Soutěže se účastní ten, kdo v době konání soutěže:
• uzavře s pořadatelem soutěže smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací, jejímž předmětem bude poskytování televizních a/nebo datových služeb, přičemž v době
alespoň 2 měsíců před konáním soutěže televizní a/nebo datové služby od pořadatele soutěže nevyužíval,
ani je nevyužívaly osoby, které se soutěžícím bydlí ve společné domácnosti,
a
• vyplní registrační formulář, na kterém projeví souhlas se zařazením do soutěže a s těmito pravidly.
Každý soutěžící může být registrován do soutěže pouze jednou. Pořadatel není odpovědný za chybné doručení,
technické problémy, nebo nedoručení registračního formuláře (pokud je zasílán prostředky komunikace na dálku).
3. LOSOVÁNÍ
Po skončení doby konání soutěže bude ze všech soutěžících, kteří splňují výše uvedené podmínky, vylosováno dne
15. 9. 2020 celkem 12 výherců, každý z nich je výhercem jedné z níže specifikovaných cen. Losování proběhne na
obchodním místě v České Třebové. Pořadí výherců a cen určuje pořadatel. Objektivně určit, zda se soutěžící řádně
registroval a splnil všechny podmínky, je oprávněn výhradně pořadatel soutěže.
Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován pořadatelem soutěže nejpozději do 14 dnů od provedení
losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři.

Výhra bude výherci doručena způsobem, na kterém se pořadatel s výhercem dohodne. Zpravidla bude výhra
zaslána prostřednictvím přepravních služeb na doručovací adresu na území České republiky na náklady
pořadatele. Nepodaří-li se vylosovanému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na
výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití.
4. VÝHRY:
V soutěži se hraje o tyto výhry:
1 x HLAVNÍ VÝHRA:

TV SAMSUNG UE43TU7072 s úhlopříčkou 108 cm, Ultra HD, 4K
4K Smart Televize Samsung UE43TU7072 LED SMART UHD TV, 43"(108 cm), Ultra HD,
PQI 2000, HDR (HDR10+/HLG), Tuner DVB T2/C/S2, HbbTV, Wi-Fi, Bluetooth, LAN, DLNA,
HbbTV 1.5, webový prohlížeč, Dolby Digital Plus, Miracast

DALŠÍ VÝHRY:
1 x TV SENCOR SLE2469TCS

2 x Bluetooth reproduktor ADLER

1 x Tablet SENCOR Element 7Q105

3 x USB disk TKD 32 GB

4 x Sluchátka VIVANCO

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody
na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci, v případě doručování výhry výherci jinak, než
osobním předáním, přechází nebezpečí škody na výhře okamžikem předání přepravci na výherce (soutěžícího).
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Na výhru se
neposkytuje žádná záruka za jakost, a výherce není oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění. Výhry není
možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry
není právní nárok.
Soutěžící ze soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání
podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého
ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit
pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných
číslovaných dodatků, zveřejněna, a nabývá účinnosti zveřejněním na internetových stránkách www.ktcz.eu.
O výhrách v soutěži a výhercích konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě
jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti
prokázat) soutěžící.

V Praze dne 30. 6. 2020

Ing. Ervin Wacník
jednatel společnosti
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

